
Firmatur for Heimdal Industriservice AS, 19-22 mai

2017

Bratislava
Bratislava er hovedstaden i Slovakia, og kalles ofte ”Skjønnheten på Donau”

der den brer seg på begge sider av den kjente elven.

Byen er en fascinerende blanding av tre nasjoner – Ungarn, Østerrike og

Slovakia. Bratislava er den eneste hovedstaden i verden som grenser mot to

land. Bratislava har totalt 450.000 innbyggere, hvorav 35.000 er

internasjonale studenter. Økt turisme, kombinert med studentene, gjør sitt til

at byen blir ung og dynamisk.
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Flytider
Forslaget tar utgangspunkt i direktefly med

Norwegian fra Oslo. Alle tider er lokale.

Utreise fredag 

Avreise Oslo kl. 11:50. 

Ankomst Wien kl. 14:05. 

Hjemreise mandag 

Avreise Wien kl. 14:45 

Ankomst Oslo kl. 17:00 

Overnatting

Crowne Plaza 

Crowne Plaza Bratislava ligger rett overfor

presidentpalasset, kun 200 meter fra

gamlebyen. Alle rommene har aircondition,

kaffe- og tekoker og gratis Internett via kabel.

Som gjest på Deluxe-rom har du tilgang til Club

Lounge med kostnadsfri frokost og gratis

snacks og drikke hele dagen.

I kontorsenteret har du fri tilgang til PC-er med

Internett og andre kontortjenester. Wi-Fi er

gratis i alle fellesområdene på hotellet.

Restaurant Fresh serverer en amerikansk

frokostbuffé og velsmakende internasjonal mat.

Friske urter dyrkes i hotellhagen. Du kan

slappe av med et glass og en sigar i Plaza Bar

og Cigar Lounge.

Programforslag

Fredag

14:00 - 14:15 Ankomst Wien flyplass

Vi blir møtt av en representant fra Firmatur.no i

ankomsthallen og fraktet i privat buss ti hotellet

for innsjekk.

15:30 - 15:45 Ankomst hotellet i Bratislava

Etter ankomst har vi fritid frem til felles middag.

20:00 - 23:00 Middag på Zylinder

Restauranten tilbyr tradisjonell men likevel

internasjonal mat fra det østerriksk-ungarske

imperiet - en blanding av retter fra ulike

regionale og nasjonale mattradisjoner; vi kan

for eksempel prøve tafelspitz biff, Fiaker gulasj

og typiske fiskeretter, samt regionale

desserter.

Restauranten er en blanding av det moderne,

med stor åpen plass og med komfortable

sitteplasser, samt elementer fra det 19.

århundre. Historiske bilder og andre østerriksk-

ungarske minner bringer ekstra atmosfæren til

restauranten, som også har en sigarsalong

hvor gjestene kan nyte en sigar med et glass

god konjakk eller whisky.

Inkludert er 3-retter middag (fra pris). 

Drikke og evt transport kommer i tillegg.

Lørdag

07:00 - 11:00 Frokost på hotellet

Vi spiser en god frokost på hotellet og gjør oss

klar for en flott dag!

Dagen i dag er foreløpig fri.

Hva med en felles aktivitet? Se "Alternativer"

sist i tilbudet for forslag på aktiviteter

20:00 - 23:00 Middag på Carnevalle

Nice to meat you” er det morsomme slagordet

til denne intime restauranten som spesialiserer

seg på kjøttretter. Restauranten er uformell

med åpen kjøkkenløsning.

Inkludert er 3 retter med kaffe/te. Drikke

kommer i tillegg.

Søndag

07:00 - 10:00 Frokost på hotellet

Vi spiser en god frokost på hotellet og gjør oss

klar for en flott dag!

10:00 - 16:00 Utflukt til Little Carphatian

inkl lunsj

Turen går til tettstedene Pezinok og Modra – to

vinlandsbyer med lang tradisjon i å dyrke druer

og lage vin, samt å produsere produkter i

keramikk. Vi besøker keramikkprodusenten

Modra Majolika hvor vi får se hvordan vakker,

håndlaget keramikk lages. For de som ønsker

er det også mulighet for å lage sin egen

håndlagde minne fra Slovakia.

Etter dette drar vi til Častá for å besøke ”Red

Stone Castle” som er bygget på en ås med flott

utsikt over landsbyen. Slottet ble bygget av den

rike Fugger familien på 1600-tallet. Red Stone

Castle er ikke bare et gammelt fort, men også

et sikkert lagringssted med sofistikerte

ventilasjons systemer.

Når magen rumler nyter vi en typisk slovakisk

lunsj.
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Besøk til en Vinfabrikken og vinsmaking

kommer i tillegg.

20:00 - 23:00 Middag på Beer Palace

Beer Palace regnes som en av de beste pub-

restauranter i Bratislava, og fokuserer på

Slovakisk og Tsjekkisk mat som serveres med

utmerket Pilsner Urquell tappet rett fra tanken.

Restauranten er uformell, og sprer seg over to

etasjer i en restaurert bygning fra 1800-tallet

med en typisk mursteinskjeller.

Inkludert er 3 retter med kaffe/te. Drikke

kommer i tillegg.

Mandag

07:00 - 11:00 Frokost

Vi nyter en god frokost på hotellet.

11:00 - 11:15 Utsjekk hotell

11:15 - 11:30 Avreise hotell

Vi møtes i hotellets lobby for felles avreise fra

hotellet.

14:45 - 15:00 Avreise Wien - Ankomst

Norge
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Hotell

Austria Trend Hotel

I begynnelsen av ga ̊gaten i hjertet av Bratislava

gamleby ligger Austria Trend Hotel. Hotellet er

moderne og stilig med komfortable rom samt et

avslappende velvære senter med blant annet

badstue og trimrom.

Hotellet tilbyr 199 rom i kategorien standard,

business og executive samt moderne kurs- og

konferansefasciliteter.

Radisson Blu Carlton Hotel

Radisson Blu Carlton Hotel ligger midt i

sentrum av Bratislava og har romslige og

elegante rom med oppvarmet badegulv og

gratis Wi-Fi over det hele.

Restauranten Oasis serverer friske salater,

smørbrød og italienske pastaretter. Du kan

også smake delikatesser blant de

internasjonale rettene og dessertene.

Om sommeren har Oasis en uteterrasse hvor

du kan nyte flott utsikt mot Nasjonaloperaen og

Hviezdoslav-torget.

Den historiske Mirror Bar på Radisson Blu

Carlton er et populært møtested og serverer

cocktailer, snacks og levende pianomusikk.

Carlton Hotel ligger i en historisk bygning fra

1200-tallet, nær de attraktive

shoppingområdene og de elegante

restaurantene i Bratislava. Det slovakiske

nasjonalteatret og det filharmoniske orkester

ligger bare noen få skritt unna.

Falkensteiner hotel

Falkensteiner Hotel Bratislava ligger sentralt til i

nærheten av slottet og gamlebyen. Alle

rommene har klimaanlegg, minibar, safe og

eget bad med dusj eller badekar og hårføner.

Hotellets restauranten serverer Amerikansk

frokost buffet. Falkensteiner har også

konferanselokaler.

Inkludert er tilgang til velværeområdet, som har

badstue, tyrkisk bad og treningssenter.

Restauranter

Restaurant UFO

Restaurant UFO er en stilig og gammel

restaurant som befinner seg pa ̊ toppen av New

Bridge. Her fa ̊r man panoramautsikt over

Bratislava, god service og god mat i stilige

lokaler. Rettene er av internasjonalt kjøkken.

Inkludert er 3 retter. Drikke kommer i tillegg.

Restaurant HRAD

Restaurant HRAD med sitt elegante ”Pearl

Room” ligger pa ̊ slottshøyden med en vakker

utsikt over gamlebyen. HRAD tilbyr en flott

atmosfære, fin utsikt samt slovakiske og

internasjonale spesialiteter.

Inkludert er 3 retter. Drikke kommer i tillegg.

Middag på Restaurant Camouflage

Restaurant Camuflage er en lys og stilig

restaurant med luksuriøst interiør samt

malerier fra ulike kjente kunstnere. En peis gir

liv og varme i lokalene og sørger for en lun

stemning. Restauranten ligger i Erdödy Palace

midt i den historiske delen av gamlebyen – et

perfekt utgangspunkt for de som ønsker å

utforske byen etter middag. Inkludert er 3

retters middag. Drikke kommer i tillegg.

Middag på Matysak

Matysak er et kjent familienavn i Slovakia. De

er anerkjente vinmakere fra Pezinok nær

Bratislava, og har et familieid hotell og en god

restaurant kun minutter kjøring fra Bratislava

sentrum.

Restaurant Matysak er bygget over en historisk

vinkjeller med hvelvet murtak. Maten som

serveres er både internasjonal og lokal

slovakisk, og vinen er selvfølgelig selvlaget. I

tillegg til vin, produserer Matysak mange av

råvarene selv.

Servicen er profesjonell og vertskapet skaper

en varm og gjestfri atmosfære.

Vinsmaking? 

Mot et tillegg avhengig av omfang av viner, vil

vi kunne arrangere profesjonell vinsmaking før

middagen.

Aktiviteter

En annerledes "Old Timer" sightseeing

Etter ca 2 timer spasertur og guidet byvandring

kan det være godt å hvile bena litt, og hva er

da bedre enn en tur med denne "Old

Timeren"?

Vår guide tar oss med langs Staromestska

gate, til presidentpalasset, parlamentet,

Bratislava slott, m.m. Det vil også bli en kort

stopp for å nyte utsikten over byen. Tilbake i

sentrum kjører vi langs den smale gaten til

Zupne Square, og vi får dermed se alle

høydepunktene i byen!

Alternativer
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Turen ender enten i byen eller ved hotellet.

Guidet byvandring i kongelige spor

Bratislava er den gamle kroningsbyen til det

ungarske riket. Her ble 11 konger og 8

kongelige kronet i tidsrommet mellom 1563 og

1830. På denne guidede turen plasserer vi

byens historie i europeisk sammenheng, og

følger den tradisjonelle ruten under kroningen.

Vi besøker gotiske St. Martin katedralen og

andre Habsburg kulturminner.

Høydepunktet blir den neo-klassisk Primatial

palass, der i 1805 den Pressburg fredsavtale

mellom Frankrike og Østerrike ble undertegnet.

The Palace er kjent for sin samling av engelske

gobeliner (bildetepper).

Bratislava skattejakt

The Bratislava Treasure Hunt is an interactive

team-building activity using iPads preloaded

with a special digital game (in English) that

enables participants to navigate their way

through the historic Old Town district, and in

the process fulfill tasks related to the city and

its history. Some tasks require the participants

to interact with local people.

The game begins at the hotel with a short

PowerPoint introduction, and the players are

split into teams. Players will receive bags with

light refreshments and team badges. A private

coach then transports the players to a

designated location from where each team

continues on its own, using the iPad to guide it.

Tickets allowing players to use public

transportation are provided.

The start and finish points of the game are the

same for all teams, but each team follows a

unique route. The players will explore about

12-14 Bratislava sites, and complete minor

tasks at each. Points are awarded for various

activities and the team with the highest score

wins. The duration of the game is up to two

hours.

Skyting

40 minutters kjøretur fra Bratislava finner vi

skytebanen. Under ledelse og obervasjon av

profesjonelle trenere og aktive skyttere, får

man lov å skyte med og gjøre seg kjent med

våpen som man vanligvis kun ser i filmer. Her

kan man velge blant annet å skyte med AK47

"Kalashnikov", Scorpion. Man trenger ingen

lisens eller tidligere erfaring med skytevåpen

fra før for å delta her.

Utflukter

Utflukt til Devin Castle med lunsj

Vår event manager og bussen henter oss og

bagasjen på hotellet og tar oss med til Devin

Castle, som ligger ca. 10 km fra Bratislava.

Ved ankomst får vi 1 times guidet omvisning av

slottet. Devin Castle er en godt bevart ruin med

fantastisk beliggenhet 212m over bakken, som

gir panoramautsikt over Donau og Morava

elvene. Det er i dag et museum med flere

utstillinger, men fra de første begynnelser, ca.

500 f.kr. har det fungert som både et fort,

militærbase og handelssenter. Vi får vite mer

om dette symbolet på slavisk felleskap av våre

kunnskapsrike engelsktalende guider.

Vi tar turistbåt tilbake til Bratislava (ca. 30 min)

og i løpet av elvecruiset reiser vi langs den

engang bevoktede slavisk-østerrikske grensen

og får se byens moderne elvebredde,

gamlebyen samt Bratislavas broer.

Vel tilbake i Bratislava spiser vi en god lunsj på

Au Cafe, som ligger ved elvebredden og har

flott utsikt over Donau. Her serveres

internasjonale retter med inspirasjon fra

middelhavet, og det finnes også en utendørs

terrasse hvor vi kan spise dersom været tillater

dette.

Inkludert er guider og buss, inngang på Devin

Castle med omvisning, tursitbåt samt 3-retter

lunsj på Au Cafe. Merk at drikke kommer i

tillegg.

Dagsutflukt til Wien

Etter 75 minutter i hurtigba ̊t pa ̊ Danube fra

Bratislava sentrum ga ̊r du i land i Wien sentrum

– eller som Aftenposten Reise kaller det; ”et

levende museum som keisere og kunstnere

gjennom mange a ̊r har satt sitt særpreg”. Wien

er en utrolig koselig og klassisk pen by med

flotte, velholdte bygninger, utallige kafeer og

restauranter.

Forslag pa ̊ tidsplan:

10:30 Avgang Bratislava sentrum med

hurtigba ̊t. 

12:00 Ankomst Wien sentrum hvor vi møter va ̊r

guide. 

13:00 Lunsj pa ̊ en koselig restaurant i sentrum.

14:00 Guidet byvandring samt busstur til det

vakre slottet, Sdcho ̈nbrunn Palace. 

19:00 Middag pa ̊ en typisk restaurant i

vinomra ̊det Heurigen. 

23:00 Retur til Bratislava med buss. 

24:00 Ankomst Bratislava.

Alternativer
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